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กลไกการก ากับดูแลประชาคมอาเซียน 

ASEAN Summit 
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ASEAN Political 

Security  
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ฝ่ายเศรษฐกิจ 



ASEAN Economic Community Council 
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ 

ASEAN Economic Ministers Meeting 
(AEM) กระทรวงพาณิชย์ 

ASEAN Finance Ministers Meeting 
(AFMM) กระทรวงการคลัง 

ASEAN Ministerial Meeting on Minerals 
(AMMin) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 

ASEAN Ministers Meeting on Agriculture 
and Forestry (AMAF)  กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ฯ 

Meeting of the ASEAN Tourism Ministers  
(M-ATM)   กระทรวงท่องเที่ยวฯ 

ASEAN Ministers on Energy Meeting 
(AMEM) กระทรวงพลังงาน 

ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM) 
กระทรวงคมนาคมฯ 

ASEAN Ministerial Meeting on Science 
and Technology (AMMST) 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 

ASEAN Mekong Basin Development 
Cooperation (AMBDC) 

ASEAN Telecommunications and 
Information Technology Ministers 

Meeting (TELMIN) กระทรวง ICT 



Working Group on Dispute Resolution and 

Enforcement Mechanism (WG-DREM) 

 
บทบาทของกระทรวงการคลังในเวที 

AEC 

 

Working Committee on Capital Market 

Development (WC-CMD)  

Working Committee on Financial  Services 

Liberalization  

ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ 

Working Group Meeting (AFDM-WG) 

ASEAN Infrastructure Financing Mechanism 

(AIMF) Task Force 
ASEAN Forum on Taxation 

Working Committee on Payment and 

Settlement System (PSS) 

Working Committee on Capital Account 

Liberalization (WC-CAL) 

ASEAN Finance and Central Bank 

Deputies Meeting (AFDM) 

 

Coordinating Committee on Customs (CCC) 

ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 

ASEAN Insurance Regulators Meeting(AIRM) 

Anti-Money Laundering and Counter- 

Terrorism Financing  (AML/CTF) 



ความร่วมมือด้านการเงินการคลังภายใต้กรอบ
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

อาเซียน 

การพัฒนาตลาดทุน 
Capital Market Development   

ความร่วมมือด้านการประกันภัย 

การเปิดเสรีการค้าบริการด้าน
การเงิน 

Financial  Services Liberalization  
ความร่วมมือด้านศุลกากร 

การเปิดเสรีบัญชีเคลื่อนย้ายเงินทุน  
Capital Account Liberalization 

การต่อต้านการฟอกเงิน 

กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน 

(ASEAN Infrastructure Fund) 

ความร่วมมือด้านภาษี 
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1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 

เคลื่อนย้ายสินค้าเสร ี
เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี 
เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี 

เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 

เคลื่อนย้ายเงินทนุอย่างเสรีมากขึ้น 

AEC 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC ) 

2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน 
e-ASEAN 
นโยบายภาษี 

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 
นโยบายการแข่งขัน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

สนับสนุนการพัฒนา SMEs 

ลดช่องว่างการพัฒนา 
ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ 

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จัดท า FTA กับประเทศนอกภูมิภาค 
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ 

ปี 2015 



1. เปิดเสรีการค้าสินค้า 

 ยืนยันการลดภาษีน าเข้าที่ตกลงกันภายใต้ CEPT 

สินค้าในรายการลดภาษี  

เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา ภาษ ี0% 

ปี 2558 
อาเซียน - 6 ภาษ ี0% 

ปี 2553 

ยกเว้น สินค้าใน Sensitive List ภาษีไม่ต้องเป็น 0% แต่ต้อง < 5%            

ไทยมี 4 รายการ (กาแฟ มันฝร่ัง ไม้ตัดดอก มะพร้าวแห้ง)  
  และสินค้าใน Highly Sensitive List ลดภาษีลงในระดับที่ต้อง    
ตกลงกัน 

มีสินค้า ข้าวของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์,  
         น  าตาลของอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 

  เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี แผนงานใน AEC Blueprint 

 ปรับปรุง AFTA CEPT เป็น ATIGA (ASEAN Trade In 

Goods Agreement) 



สินค้า 
Sensitive List บรูไน 

ไทย  

สินค้า Highly 

Sensitive List 

กาแฟ มันฝร่ัง มะพร้าวแห้ง ไม้ตัดดอก  

กาแฟ ชา  

ลาว สัตว์มีชีวิต เนื้อโคกระบือ สุกรไก่ ผักผลไม้บางชนิด ข้าว ยาสูบ 

กัมพูชา เนื้อไก่ ปลามีชีวิต ผักผลไม้บางชนิด พืชบางชนิด  

มาเลเซีย สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อสุกร ไก่ ไข่ พืชบางชนิด ผลไม้บางชนิด ยาสูบ  

พม่า ถั่ว กาแฟ น้้าตาล ไหม ฝ้าย 

ฟิลิปปินส ์ สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อสุกร ไก่ มันส้าปะหลัง ข้าวโพด  

เวียดนาม สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อไก่ ไข่ พืชบางชนิด เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง น้้าตาล  

สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ไม่ม ี 

อินโดนีเซีย  ข้าว 25% ภายในปี 2015 น ้าตาล  จาก 40% เป็น 5-10% ปี 2015 

ฟิลิปปินส์  ข้าว คงอัตรา 40% ถึงปี 2014 และลดเป็น 35% ปี 2015 

มาเลเซีย ข้าว เป็น 20% ปี 2010 

 น ้าตาล  คงอัตรา 38% ถึงปี 2011 และลดตามล าดับเป็น 5% ปี 2015 

ไทยได้ชดเชย เป็นการน าเข้าขั้นต่ า 
ปีละประมาณ 5.5 แสนตัน 

ยังต้องรอเจรจา 



ยกเลิกเป็นระยะ 

ขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี NTBs 

NTBs ชุดที่ 1 

ยกเลิกภายใน 
1มค.2551(2008) 

NTBs ชุดที่ 2 

ยกเลิกภายใน 
1มค.2552(2009) 

NTBs ชุดที่ 3 

อาเซียน5 ภายใน 
1มค.2553(2010) 

NTBs : Non-Tariff Barriers 

ฟิลิปปินส์ ภายใน 
1มค.2555(2012) 
CLMV ภายใน 
1มค.2558(2015) 

  เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี แผนงานใน AEC Blueprint 



ความร่วมมือทางด้านศุลกากร  

กฎว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้าและการอ านวยความสะดวกทางการค้า 
 
 
 

• เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีต้นทุนที่ต่ าลง 

• ความตกลงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดน (Framework 
Agreement on Facilitation of Goods in Transit) - ลดระยะเวลาและต้นทุนการ
ขนส่งสินค้า 

• การพัฒนาระบบศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ  

    ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window) 

เป็นการเชื่อมระบบอิเล็คทรอนิคระหว่าง 

หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 

 

การเปิดเสรีการค้าสินค้า 



  
 
 
 

Source: www.doingbusiness.org  

Historical Data : Trading across borders in Thailand 
ASEAN Single Window  
 
 
 

การเปิดเสรีการค้าสินค้า 



ความร่วมมือทางด้านศุลกากร  

• การลดภาษีศุลกากร กระทรวงการคลังโดยสศค.เป็นประธานคณะท างาน
จัดท าแผนการลดภาษีภายใต้เขตการค้าเสรี และ Coordinating Committee on the 
Implementation of ATIGA (CCA) เป็นเวทีหลักในการเจรจาเปิดเสรีการค้าสินค้า 
• กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักของไทย และมีส านักงาน
เศรษฐกิจการคลังและกรมศุลกากร เป็นผู้แทนของกระทรวงการคลัง 
• การเจรจากฏว่าด้วยถิ่นก าเนิดสินค้า กระทรวงการคลัง โดยกรมศุลกากรเป็น
หัวหน้าคณะ 
ความร่วมมือด้านศุลกากรอื่นๆ ด าเนินการภายใต้ Coordinating 
Committee on Customs  (CCC) กรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลัก  
 
 
 

 

การเปิดเสรีการค้าสินค้า 



เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กับนักลงทุนสัญชาติอาเซียน 

2. เปิดเสรีการค้าบริการ 

ปี 2551 
(2008) 

51% 

ปี 2553 
(2010) 

70% 

 สาขาอื่น 30% 49% 51% 

49% 

ปี 2549 
(2006) 

70% 

ปี 2558 
(2015) 

ปี 2556 
(2013) 

70% โลจิสติกส์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)/สุขภาพ/ท่องเที่ยว/การบิน 

 สาขา PIS 

PIS: Priority Integration Sectors (สาขาเร่งรัดการรวมกลุ่ม) 

  เคลื่อนย้ายบริการเสร ีแผนงานใน AEC Blueprint 

49% 51% 



Financial Services Liberalization  

การเปิดเสรีภาคบริการการเงิน 

Capital Account Liberalization 
การเปิดเสรีบัญชีทุน 

Capital Market Development   

 การพัฒนาตลาดทุนภูมิภาค 

AEC 



Financial Services Liberalization  

การเปิดเสรีบริการด้านการเงิน 

AEC 



ความร่วมมือทางด้านศุลกากร  

•  
 
 

 

ประเภทของธุรกิจบริการ 

1) บริการธุรกิจ : บริการวิชาชีพ (เช่น วิศวกร สถาปนิก นักกฎหมาย และนักบัญชี)  
บริการด้านคอมพิวเตอร์ บริการด้านวิจัยและพัฒนา บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 
บริการให้เช่า/เช่าซื้อ และอื่นๆ เป็นต้น 2) บริการด้านการสื่อสาร : ประกอบด้วยบริการ 
ไปรษณีย์ โทรคมนาคม โสตทัศน์ 3) บริการก่อสร้าง 4) บริการจัดจ าหน่าย : ประกอบด้วย 
บริการตัวแทนนายหน้า ค้าปลีก ค้าส่ง แฟรนไชส์ 5) บริการด้านการศึกษา 6) บริการ 
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 7) บริการด้านการเงิน ประกอบด้วย ประกันภัย หลักทรัพย์ และ 
ธนาคาร 8) บริการด้านสุขภาพและสังคม 9) บริการเกี่ยวกับการเดินทางและท่องเที่ยว  
ประกอบด้วย โรงแรม ภัตตาคาร ธุรกิจเดินทางท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ เป็นต้น 10) บริการ 
นันทนาการ วัฒนธรรม และการกีฬา เช่น บริการด้านการบันเทิง บริการห้องสมุด พิพิธภัณฑ์  
เป็นต้น 11) บริการด้านการขนส่ง ประกอบด้วย การขนส่งทางน้ า ทางบก ทางราง และทาง 
ทะเล 12) บริการอื่นๆ ที่ไม่อยู่ใน 11 สาขาดังกล่าวข้างต้น เช่น บริการด้านความงาม สปา  
เป็นต้น 



ความร่วมมือทางด้านศุลกากร  

• น าความตกลงการค้าบริการภายใต้องค์การการค้าโลก “General Agreement 
on Trade in Services :GATS” มาใช้กับความตกลงการค้าบริการอาเซียน 
•  หลักการส าคัญของความตกลง GATS 
1)  การปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured-Nation 
Treatment) หรือ MFN คือ ก าหนดให้สมาชิกต้องให้การปฏิบัติแก่สมาชิกเท่าเทียมกัน 
2)  ความโปร่งใส หากสมาชิกจะมีการออกกฎหมาย กฎระเบียบ ที่มีผลกระทบต่อ
การค้าบริการต้องเปิดเผย 
3) กฎระเบียบภายในประเทศ  สมาชิกสามารถออกกฎหมาย หรือกฎระเบียบเพื่อใช้
ก ากับดูแลธุรกิจการเงินในประเทศของตนได้ ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเปิดเสรี 
4)  การเปิดเสรีแบบก้าวหน้าเป็นล าดับ Progressive Liberalization,  GATS 
ก าหนดให้สมาชิก เข้าร่วมเจรจาเป็นรอบๆ รอบละ 5 ปี ในอาเซียนรอบละ 3 ปี 
 

 
 

 

หลักส าคัญของการเจรจาการค้าบริการด้าน
การเงิน 



ความร่วมมือทางด้านศุลกากร  

• การเข้าสู่ตลาด (Market Access) สมาชิกต้องลด/ยกเลิกข้อจ ากัดด้านกฎหมาย 
กฎระเบียบ หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่สมาชิกก าหนดขึ้น อันเป็นอุปสรรคต่อการเข้ามาประกอบ
ธุรกิจและให้บริการของผู้ให้บริการต่างชาติ 
 
•การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National Treatment) ให้การการปฏิบัติต่อต่างชาติที่มาท า
ธุรกิจในไทยเท่ากับชนชาติไทย ภายใต้กฎหมาย/ระเบียบภายในที่เท่าเทียมกัน 
 

 
 

 

หลักส าคัญของการเจรจาการค้าบริการด้าน
การเงิน 



ความร่วมมือทางด้านศุลกากร  

 
 
 

 

รูปแบบและสาขาการค้าบริการ (รวมการเงิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mode 1 : การบริการข้ามพรมแดน (Cross-border Supply) เป็นการให้บริการจาก 
ของประเทศหนึ่งไปประเทศอื่นที่เป็นลูกค้า โดยผู้ให้บริการไม่ต้องปรากฎตัวอยู่ใน 
ประเทศลูกค้า เช่นการค าปรึกษาทาง Internet 
Mode 2 : การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad)เป็นการให้บริการที่เกิดขึ้น 
ในพรมแดนของประเทศผู้ให้บริการ โดยผู้บริโภคเป็นผู้เคลื่อนย้าย 
Mode  3 : การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ (Commercial Presence) เป็นการเข้าไป 
จัดตั้งธุรกิจในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตั้งสาขา ร่วมทุน เป็นต้น 
 Mode 4 : การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person) เป็นการเข้ามา 
ท างานประกอบอาชีพในสาขาบริการด้านต่างๆ เป็นการชั่วคราว ในประเทศลูกค้า   



 หน่วยงานที่ก ากับดูแลบริการด้านการเงินในประเทศไทย 

ธนาคารพาณิชย์ 

ประกันชีวิต + ประกันวินาศภัย 

การจัดการกองทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

คณะกรรมการก้ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกันภัย 

คณะกรรมการก้ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย ์

ก ากับนโยบายโดยกระทรวงการคลัง 

การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 



 บริการการเงินในประเทศไทย 
(ประเภท และกฎหมายที่ก ากับดูแล) 

• Banking Business – พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 

• Insurance Business – พ.ร.บ. ประกันชีวิต และ พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย 

• Securities Business – พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 

พ.ศ. 2551) 

• Asset Management – พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4 

พ.ศ. 2551) 

• Non-Bank Business – กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 



Working Committee on Financial Services Liberalisation (WC-FSL)  

• ส านักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นผู้แทนหลักของไทย โดยมีธนาคารแห่งประเทศไทย   
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย ร่วมเป็นองค์ประกอบ 

 

 

 

การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 

http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php
http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php


การด าเนินการของประเทศไทย 

คณะท้างานพิจารณาการเปิดเสรี 
การค้าบริการด้านการเงิน 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
•        วิธีการเจรจา - ใช้วิธียื่นข้อเรียกร้อง (Request) และยื่นข้อเสนอ (Offer)  
เพื่อผูกพันการเปิดตลาดในแต่ละรอบ 
•      การเจรจาด าเนินการเป็นแบบสองฝ่าย (Bilateral Negotiations) ระหว่างประเทศ 
คู่เจรจาที่มีความสนใจกัน แต่ผลการเจรจาต้องขยายให้แก่ประเทศสมาชิกอื่นๆ  
ที่ไม่ได้เจรจาด้วย ตามหลักการ MFN  
•     จัดท าตารางข้อผูกพันเฉพาะ (Specific of Commitments) เพื่อให้ข้อผูกพันการ 
เปิดตลาดเพ่ิมเติมในสาขาบริการการเงินใหม่ๆ  
 

วิธีการเจรจาเปิดตลาดบริการ (รวมการเงิน) 



• เริ่มในปี 2542 ที่การเจรจาเปิดเสรีบริการด้านการเงินในกรอบอาเซียนอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน  (AFMM) 

• AFMM ให้จัดตั้ง Working Committee on Financial Services Liberalisation 
ภายใต้กรอบ ASEAN Framework Agreement on Services เพื่อเจรจาเปิดเสร ี

• ใช้หลักการเจรจาเปิดเสรีแก่สมาชิกอาเซียนมากกว่าที่เปิดให้แก่สมาชิก WTO 

• ประเทศไทยผูกพันการเปิดเสรีแก่สมาชิก WTO เท่ากฎหมายปัจจุบันที่อนุญาต
ให้ต่างชาติท าธุรกิจการเงินในประเทศไทยได้ 

• ที่ผ่านมาได้ด าเนินการเปิดเสรีบริการด้านการเงินมาแล้ว 5 รอบ (2539-2553) 
รอบละ 3 ปี 

การเปิดเสรีบริการด้านการเงนิ
ภายใต้กรอบอาเซยีน 



• ท่าทีประเทศไทยก าหนดโดยคณะท างานเปิดเสรีทางการเงินภายใต้กรอบความ
ตกลงว่าด้วยการค้าบริการ   

• องค์ประกอบ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย สมาคมเอกชนที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินที่เกี่ยวข้อง        
มีผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นประธาน 

การเปิดเสรีบริการด้านการเงนิ
ภายใต้กรอบอาเซยีน 



การเจรจารอบที่ 1 (พ.ศ.2539 - พ.ศ.2541)  

•      ประเทศไทยได้ยื่นข้อผูกพันการเปิดเสรีทางการเงินเพิ่มเติมได้แก่
สาขาหลักทรัพยท์ี่อนุญาตให้สมาชิกอาเซียนสามารถถือหุ้นในบริษัท
หลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่จัดตั้งอยู่แล้วได้ถึง
ร้อยละ 100 โดยหากถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ขึ้นไป จะต้องด าเนินการตาม
เงื่อนไข หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 



การเจรจารอบที่ 2 (พ.ศ.2542 - พ.ศ.2544)  ประเทศไทยเปิดเสรีเพิ่มเติม   
(1)  สาขาหลักทรัพยอ์นุญาตให้เพิ่มจ านวนผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหลักทรัพย์
เป็น 3 คนจากเดิม 2  คน  

     (2) สาขาประกันภัย ให้ขยายค าจ ากัดความของการบริการให้ค าปรึกษา
การประกันภัย (Insurance Consultancy Services) ให้ครอบคลุมถึงการ
ให้ค าปรึกษาด้านบริการบ าเหน็จบ านาญ (Pension Consulting Services) 
โดยอนุญาตให้ต่างชาติสามารถท าธุรกรรมให้ค าปรึกษาด้านบริการ
บ าเหน็จบ านาญ (Pension Consulting Services) ได้  

การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 



การเจรจารอบที่ 3 (พ.ศ. 2545 - พ.ศ.2547)   

 ประเทศไทยเปิดเสรีเพิ่มเติมสาขาธนาคารพาณิชย์อนุญาตให้บุคลากรของ
ประเทศอาเซียนเข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศ (Mode 4: Presence of 
Natural Persons) เพิ่มเติม  แต่สถาบันการเงินดังกล่าวต้องเสนอแผนการ
ว่าจ้างบุคลากรต่างชาติให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเป็นกรณีๆ ไป 

 

 

การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 



การเจรจารอบที่ 4  (พ.ศ.2548- พ.ศ.2550)   

   มีข้อผูกพันเพิ่มเติมต่อกลุ่มสมาชิกอาเซียนในสาขาธุรกิจหลักทรัพย์ในระดับที่เกินกว่า
ที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงตาม GATS ซึ่งเป็นรายการที่ในปัจจุบัน กลต.ได้อนุญาตให้
ต่างชาติด าเนินการได้อยู่แล้ว ประกอบด้วย (1) ธุรกิจที่ปรึกษาในการลงทุนสาขา
หลักทรัพย์ (Investment advisory) ใน Inclusion List (IL)  (2) ธุรกิจการประกอบ
กิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Borrowing and Lending) ในกลุ่ม 
Medium Term List และ (3) ธุรกิจการจัดการกองทุนรวม (Asset Management 
(both private fund and mutual fund)) ในกลุ่ม Long Term List ซึ่งเป็นรายการที่
ผูกพันได้โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย  

 

การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 



การเจรจารอบที่ 5  (พ.ศ.2551- พ.ศ.2553) 
ประเทศไทย ข้อผูกพันที่เพ่ิมเติมในรอบที่ ๕ ได้แก่ สาขาหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นสาขา

ที่ไทยได้ระบุไว้ใน AEC Blueprint ว่าจะเปิดเสรีภายในปี ๒๕๕๘ ให้ต่างชาติ
สามารถเข้ามาถือหุ้นได้ถึงร้อยละ ๑๐๐ ส าหรับการเข้าถือหุ้นในบริษัทเดิมที่มี
อยู่แล้ว โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในธุรกิจ
ตัวแทนและค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ การจัดการ
เงินร่วมลงทุน การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ทั้งนี้ จะผูกพันเฉพาะ
บริษัทหลักทรัพย์ ไม่รวมนิติบุคคลอื่น นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงข้อจ ากัดใน
การเข้ามาท างานของบุคลากรต่างชาติ โดยก าหนดให้ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง    

  

การเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน 



หลักการเปิดเสรีบริการด้านการเงินใน AEC Blueprint 
• เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกพัฒนาสาขาการเงินตามล าดับอย่างเป็น

ขั้นตอน และรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงทางการเงิน เศรษฐกิจ และสังคมของ
ประเทศสมาชิก 

• หลักเกณฑ์การเปิดเสรีฯ 

  - หลักการ ASEAN-X ประเทศใดที่มีความพร้อมเปิดเสรีสามารถเร่ิม
ด าเนินการได้ก่อน และประเทศสมาชิกที่เหลือเข้าร่วมในภายหลัง 

                 - ขั้นตอนการเปิดเสรีจะต้องค านึงถึง “นโยบายของชาติ” และ 
“ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและการเงิน” ของสมาชิกแต่ละประเทศ 

การด้าเนินงาน : 

  1) ทยอยเปิดเสรีสาขาย่อยต่างๆ (Sub-sectors) หรือรูปแบบการให้บริการ (Modes) ที่ประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศได้ระบุไว้ ภายในปี ค.ศ. 2015 

   2) ทยอยเปิดเสรีสาขาย่อยหรือรูปแบบการให้บริการอื่นที่เหลือนอกเหนือจาก 1) ภายใต้ “ความ
ยืดหยุ่นที่ตกลงกันล่วงหน้า (Pre-Agreed Flexibilities)” หรือ Safeguard lists ภายในปี 
ค.ศ. 2020 

แผนงานใน AEC Blueprint 



      ประเทศไทย ได้ผูกพันที่จะเปิดตลาดบริการด้านการเงิน ภายใต้อาเซียน

ภายในปี ค.ศ. 2015 ดังนี้ 

1) สาขาหลักทรัพย์ – สาขาย่อยการค้าเพื่อบัญชีของตนหรือบัญชีของลูกค้า                                        
                          - การบริหารสินทรัพย ์
                          - การบริการช าระราคาและส่งมอบส าหรับ   
                             สินทรัพย์ทางการเงิน  
 
2) สาขาย่อยอื่นๆ   - การให้ค าปรึกษาและบริการเสริมอื่นๆ ด้านการ

ให้บริการทางการเงิน 

แผนงานใน AEC Blueprint 



Capital Account Liberalization 
การเปิดเสรีบัญชีทุน 

AEC 



• ยกเลิก ผ่อนคลายข้อจ ากัด ตามความเป็นไปได้และเหมาะสม 

• อ านวยความสะดวกการจ่ายช าระเงนิและโอนเงิน ส าหรับ
ธุรกรรมบัญชีเดินสะพัด (Current Account Transactions) 

• สนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ และการลงทุนใน
หลักทรัพย์ในอาเซียน 

 

 

 

การเคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรีมากข้ึน  

การเปิดเสรีบัญชีทุน  (Capital Account Liberalisation)  



• ท าหน้าที่พิจารณาก าหนดแนวทางการเปิดเสรีเงินทุนที่มากขึ้น (Freer flow of 
capital) ในปี 2558 โดยมีผู้แทนจากธนาคารกลางของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้า
ร่วมการประชุม 

• ให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเสรีด้านเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างทั่วถึง  

• เปิดโอกาสให้มีมาตรการปกป้องเพ่ือรองรับปัญหาความผันผวนของเศรษฐกิจ      
มหภาค และความเสี่ยงหลักต่างๆ จากการเปิดเสรีด้านเงินทุน 

• ปัจจุบัน ไทยและฟิลิปปินส์เป็นประธานร่วม 

• ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้แทนหลักของไทย 

Working Committee on Capital Account Liberalisation (WC-CAL)  

การเคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรีมากข้ึน  



Capital Market Development   

 การพัฒนาตลาดทุนภูมิภาค 

AEC 



•ด าเนินการโดย 

  -  ASEAN Capital Market Development  - กระทรวงการคลัง/
ธนาคารกลาง กลต. 

  -  ASEAN Capital Market Forum – ที่ประชุม กลต.อาเซียน 

  -  ความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์อาเซียน 

  
 

Freer flow of 
capital  

Priority 
Integration 

Sectors 

Free Flows of 
Investment 

การพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียน 



Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD)  

• พัฒนาตลาดทุนของสมาชิกอาเซียนให้เป็นแหล่งระดมเงินทุนต้นทุนต่ า ลด
การพึ่งพาการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ ลดความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตการเงิน  
• แนวทางการด าเนินการ ๒ ระดับ คือ การเตรียมตัวของสถาบันที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาตลาดทุนของสมาชิกอาเซียน โดยเน้น Institutional Capacity Building 
และการเตรียมตัวเพื่อน าไปสู่ความร่วมมือเพื่อซื้อขายข้ามพรมแดนในอนาคต  

• ผู้แทนหลัก ได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย  

ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

• Monetary Authority of Singapore เป็นประธาน  

 

 

การพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียน 



• จัดท าดัชนี ASEAN Scorecard เพื่อ Check lists ระดับการพัฒนาตลาดพันธบัตร
ของของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะด้านการเปิดตลาดและสภาพคล่อง 

• จัดท าแผนการด าเนินการระยะสั้นและปานกลาง 
 สนับสนุนการออกพันธบัตรเงินสกุลท้องถิ่นโดยต่างชาติ 

 เตรียม Infrastructure สนับสนุนการลงทุนข้ามพรมแดน 

• แผนปฏิบัติแบบ 2 ทาง (Two-pronged action plan) เพื่อรับรองความแตกต่างของ
ระดับการพัฒนาตลาดพันธบัตรของสมาชิก  
• ตลาดทุนเก่า 5 ประเทศ ซึ่งมีการพัฒนาตลาดพอสมควร มุ่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์/

ความคิดเห็นของเอกชน เพ่ือลดอุปสรรคและพัฒนาประสิทธิภาพ 

• ตลาดทุนใหม่ 5 ประเทศ มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาตลาดพันธบัตรให้
สอดคล้องกับระดับการพัฒนาตลาดทุนในแต่ละประเทศ 

 

 

การพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียน 

ASEAN Capital Market Development 



ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 
  

• การประชุมเลขาธิการ กลต. อาเซียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการท ากฎระเบียบ
ของตลาดทุนเพื่อการค้าข้ามพรมแดนร่วมกัน  

• Monetary Authority of Singapore เป็นประธาน  

วัตถุประสงค์ 

• เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับตลาดทุนอาเซียนในเวทีโลก 

• เพิ่มประสิทธิภาพในกับทางเลือกให้กับนักลงทุนในสมาชิกอาเซียน 

• เพิ่มสภาพคล่องในภูมิภาคและขยายทางเลือกให้แก่นักลงทุน 

 

การพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียน 



ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) 
 
 
• ประสานมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์อาเซียน (Fully 

Hamonised ASEAN Disclosure Standards) เป็นพื้นฐานส าหรับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในสมาชิกอาเซียนอื่น 

• ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเร่งรัดการให้บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศอาซียนหนึ่งแล้วสามารถจดทะเบียนในตลาดประเทศ
สมาชิกอื่นได้ (Framework for Second Listing) 

• ท าดัชนี ASEAN Corporate Governance Scorecard เพื่อประเมินบริษัท         
จดทะเบียนของสมาชิกอาเซียน 

• เชื่อมโยงการซื้อขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย 
ไทย สิงคโปร์ ณ สิงหาคม 2555 และจะขยายไปตลาดหลักทรัพย์อาเซียนอื่นต่อไป 

•        แผนการเสนอขายตราสารหนี้และกองทุนรวมแก่นักลงทุนสถาบันในอาเซียน 

 

การพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียน 



ASEAN Exchanges เป็นความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ 7 แห่ง - ตลาด
หลักทรัพย์มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ โฮจิมินท์ ฮานอย และไทย  

 - เพื่อร่วมกันยกระดับหลักทรัพย์อาเซียนให้เป็นที่ยอมรับ (Asset Class) 
         เพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดการลงทุนมายังภูมิภาค 
       -  เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์อาเซียน ส่งเสริมธุรกรรมข้าม

ตลาด  
       - เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการเข้าถึงตลาดหลักทรัพย์อาเซียนให้สะดวกและ

ง่ายขึ้น และการออกผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงหลักทรัพย์ในอาเซียน 
ASEAN Stars เป็นการแสดงหุ้นท่ีมีความน่าสนใจของตลาดหลักทรัพย์แต่ละแห่ง 
หรือหลักทรัพย์ "blue chips" จ านวน 210 ตัวหรือ 30 หลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ 
โดยพิจารณาจากมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์ เพื่อช่วยให้นักลงทุนที่ไม่มีความคุ้นเคยในการลงทุนหุ้นของตลาด
หลักทรัพย์อาเซียน สามารถเลือกหุ้นที่ต้องการลงทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 

การพัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อเชื่อมโยงกับอาเซียน 



•การประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน 
•คณะท างานระบบการช าระเงิน (Working Committee on Payment and 
Settlement System)  
•จัดท ากรอบยุทธศาสตร์ Harmonisation ด้านกฎและระเบียบของสมาชิกที่ยัง
แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากระดับการพัฒนาที่แตกต่างกัน 
  

ASEAN Central Bank Governors’ Forum 



วัตถุประสงค์ให้มีการประสานงาน/ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานก ากับดูแล
ธุรกิจประกันภัยอาเซียน ผ่าน ASEAN Insurance Regulators’ Meeting หรือท่ี
ประชุมเลขาธิการ คปภ. อาเซียน 
1) สมาชิกอาเซียนได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการประกันภัยรถผ่านแดน
ระหว่างประเทศ – ระบบการประกันรถยนต์ภาคบังคับอาเซียน (ASEAN 
Scheme of Compulsory vehicle Insurance) และ 
2) ข้อตกลงในการอ านวยความสะดวกการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN 
Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) 
3) ความเป็นไปได้ในการจัดท ากรอบการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติใน
ภูมิภาค และการจัดต้ังกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติ 
4) ส่งเสริมการจัดท าประกันความเสี่ยงจากมหันตภัย 
 

การร่วมมือด้านการประกันภัยอาเซียน 



1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 
เคลื่อนย้ายสินค้าเสร ี
เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี 
เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี 

เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 

เคลื่อนย้ายเงินทนุอย่างเสรีมากขึ้น 

AEC 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC ) 

2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน 
e-ASEAN 
นโยบายภาษี 

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 
นโยบายการแข่งขัน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

สนับสนุนการพัฒนา SMEs 

ลดช่องว่างการพัฒนา 
ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ 

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จัดท า FTA กับประเทศนอกภูมิภาค 

ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ 
สร้างเครือข่ายการผลิต จ าหน่าย 

ปี 2015 



2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง  
(Competitive Economic Region)  

• e-ASEAN (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) 

• นโยบายภาษ ี

• นโยบายการแข่งขัน 

• สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 

• การคุ้มครองผู้บริโภค 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 



• จัดตั้งคณะท างานความร่วมมืออาเซียนด้านภาษี (ASEAN Tax Forum) เพื่อ
พิจารณาลดความแตกต่างของอัตราภาษีภายในของสมาชิกภายหลังมีการเป็น AEC  

เพื่อลดต้นทุนการท าธุรกิจของเอกชน ลดการบิดเบือน และการหลบหลีกภาษี 

การแข่งขันการลดภาษีเพื่อดึงดูดการลงทุนจากจากต่างประเทศ 

• ภาษีในตลาดทุน 

•ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

•ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 

• ภาษีซ้อน (ปัจจุบันเหลือกัมพูชาประเทศเดียว) 

 

 

 

ความร่วมมือทางด้านศุลกากร  

 
 
 

ความร่วมมือด้านภาษีอาเซียน 



การปรับลดภาษรีายได้นิติบุคคล 

  
 
 
 

 

 
วัตถุประสงค์เพื่อ 

• เสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

• ส่งเสริมการลงทุน 

• เพิ่มศักยภาพในการผลิตโดยรวม 

30% • ก่อนหน้าปี 2555 

23% • ปี 2555 

20% • ปี 2557 

การปรับปรุงโครงสร้างภาษีทั้งระบบ 

การปรับลดภาษีนิติบุคคล 



ความร่วมมือทางด้านศุลกากร  

 
 

• การประสานข้อมูลภาษ ี

• การใช้แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และเป็นมาตรฐานสากล 

• การอ านวยความสะดวกด้านการค้าสินค้า 

• การจัดท าระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค 

 

การประสานนโยบายภาษีภายใน 



• ปัจจุบัน ไทยมีอนุสัญญา/ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน 7 ประเทศ ยกเว้นบรูไนและกัมพูชา 

• เร่งรัดการจัดท าความตกลง/อนุสัญญาดังกล่าวกับประเทศสมาชิกอาเซียนข้างต้นให้
เสร็จเรียบร้อยก่อนปี 2558 

 

อนุสัญญา/ความตกลงเพื่อการเว้น 
การเก็บภาษีซ้อน 



• เน้นการพัฒนาด้าน Logistics เพื่อลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งภายในและ
ระหว่างประเทศ 

•  ให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยเฉพาะในอินโดจีน 

     - East-West Economic Corridor  

     - North-South Economic Corridor 

 

 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอาเซียน 



การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  
 
 
 

กองทุนโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund) 
าโครงสร้าง 
 
 
 
 

• น าเอาเงินออมและเงินส ารองระหว่างประเทศของ
อาเซียนมาใช้ประโยชน์แก่ภูมิภาค 

• รองรับความเจริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 

• ผลักดันให้มีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

• กองทุน AIF เป็นการร่วมลงทุนระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน (ยกเว้นพม่า) และ ADB มูลค่า
รวม 485.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ไทยจะร่วมลงทุน 
15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) โดยจัดตั้งเป็นนิติบุคคลมี
ส านักงานกองทุน AIF ที่มาเลเซีย 



  
 
 
 

 

 

• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (ยกเว้น
พม่า) ได้ร่วมลงนามในความตกลงฯ แล้ว 

• กองทุน AIF จะเริ่มด าเนินการได้ในช่วงครึ่งหลังของ
ปี 2555 

กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN Infrastructure Fund) 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

 
 
 



ความร่วมมือทางด้านศุลกากร  

 
 
 
• พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

• แปลกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและ
ประกาศต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ 

 

 

การพัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 



1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 

เคลื่อนย้ายสินค้าเสร ี
เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี 
เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี 

เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 

เคลื่อนย้ายเงินทนุอย่างเสรีมากขึ้น 

AEC 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC ) 

2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน 
e-ASEAN 
นโยบายภาษี 

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 
นโยบายการแข่งขัน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

สนับสนุนการพัฒนา SMEs 

ลดช่องว่างการพัฒนา 
ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ 

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จัดท า FTA กับประเทศนอกภูมิภาค 
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ 

ปี 2015 



3. การเป็นภูมิภาคที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน  
(Equitable Economic Development)  

 

• ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ 

•  แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการเงิน 

•  ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน (Financial Inclusion) 
ได้แก่ SMEs, Microfinance / ประชาชนระดับฐานราก 

•การให้ความรู้พื้นฐานด้านการเงินแก่ประชาชน (Financial Literacy) 
 

 

 



• จัดการฝึกอบรมให้แก่ประเทศสมาชิกใหม่ เช่น 

•การอ านวยความสะดวกทางการค้า 

• ASEAN Single Window 

•การจัดท าโครงการเงินกู้ 

•การเจรจาจัดท าอนุสัญญา/ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน 

•ช่วยพัฒนาตลาดทุน เช่น ช่วยจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ 

 

 

 

 

 
 

การให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและการเงิน
แก่ประเทศสมาชิกใหม่ 

 
 



1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 

เคลื่อนย้ายสินค้าเสร ี
เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี 
เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี 

เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี 

เคลื่อนย้ายเงินทนุอย่างเสรีมากขึ้น 

AEC 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC ) 

2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน 
e-ASEAN 
นโยบายภาษี 

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 
นโยบายการแข่งขัน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
การคุ้มครองผู้บริโภค 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

สนับสนุนการพัฒนา SMEs 

ลดช่องว่างการพัฒนา 
ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่ 

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

จัดท า FTA กับประเทศนอกภูมิภาค 

ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ 
สร้างเครือข่ายการผลิต จ าหน่าย 

ปี 2015 



4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก  
(Integration into the Global Economy)  

• ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจอาเซียนให้เข้ากับเศรษฐกิจโลก 

• สร้างเครือข่ายการผลิต จ าหน่าย ภายในภูมิภาค 

• จัดท า FTA กับประเทศนอกเขตสมาชิกอาเซียน 

• ASEAN-China 

• ASEAN-Japan 

• ASEAN-Korea 

• ASEAN-Australia/New Zealand 

• ASEAN-India 

 

 

 



อะไรจะเกิดขึ้นหลังจากปี 2558 

• ตลาดใหญ่ขึ้น 

• อุปสรรคทางการค้าทั้งสินค้าและบริการลดลง (ภาษ/ีมาตรการกีดกัน
ทางการค้าที่มิใช่ภาษี/การอ านวยความสะดวกทางการค้า) 

• เกิดฐานการผลิตร่วมกัน 

• การลงทุนระหว่างกันเพิ่มขึ้น 

• การแข่งขันเพิ่มขึ้น 

 

                  ASEAN COMMUNITY 2558  



 

1) ประชาคมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2) กลไกการก ากับดูแลการรวมตัวของอาเซียนในระดับประเทศ 

3) AEC Blueprint และการด าเนินการด้านการเงินการคลัง 

4) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและสถาบันการเงิน 

5. ร่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังในการรองรับ AEC 2012 and Beyond 

Presentation Overview 



โอกาสและความท้าทาย 

โอกาส ความท้า
ทาย 

การปรับตัว 

ภาษีน าเข้าเป็น 0 1) ขยายการส่งออก 
2) น าเข้าวัตถุดิบถูกลง 
 

สินค้าอาเซียนที่มี
ต้นทุนถูกเข้ามา
แข่งขันมากข้ึน 

1) หาแหล่งน าเข้า
วัตถุดิบราคาถูก 

2) ลดต้นทุน 

ตลาด 10 ประเทศ
รวมเป็นหนึ่ง 
 
 

ตลาดใหญ่ขึ้น  
มี Demand มากข้ึนและ
เกิด economies of scale  

1)ต้นทุนของคู่แข่ง
ต่ าลงด้วย 
2) คู่แข่งพัฒนา
สินค้า 

1) ศึกษา Demand ใน 
AEC เพื่อการผลิตให้เกิด 
economies of scale 

2) ) พัฒนาคุณภาพ
Innovation 

3) ) สร้างพันธมิตรทาง
ธุรกิจ 



โอกาสและความท้าทาย 

โอกาส ความท้าทาย การปรับตัว 

ธุรกิจบริการทีเ่สร ี ขยายธุรกิจบริการไป
ในอาเซียนได้ 
 

ธุรกิจบริการอื่นๆเข้า
มาแข่งในประเทศ
ไทย 

1) เสริมจุดแข็ง Core 
Competency 

2) ลดจุดอ่อน  
3) แข่งขันด้วยคุณภาพ

บริการ สร้างความ
แตกต่าง 

การเคลื่อนย้าย
แรงงานมีฝีมือเสรี 
 
 

แก้ไขปัญหาขาด
แคลนแรงงาน 

อาจถูกแย่งแรงงาน 
มีฝีมือ หากที่อื่นมี
ผลตอบแทนดีกว่า 

สร้างแรงจูงใจในการดึงดูด
แรงงานไทย และ
ต่างประเทศ (ท าอย่างไรให้
เข้าอยู่กับเรา) 



โอกาสและความท้าทาย 

โอกาส ความท้าทาย การปรับตัว 

การลงทุนเสรีใน
อาเซียนใช้ AEC 
เป็นฐานร่วม 

ย้ายฐานการผลิต ไป
ที่ๆเหมาะกับการผลิต
มากกว่า เช่นประเทศที่
ต้นทุนต่ ากว่า 
 

คู่แข่งเข้ามาใช้ความ
ได้เปรียบจากปัจจัย
การผลิตบางอย่าง 

สร้างความได้เปรียบการ
ผลิตสินค้าของไทยตาม
หลัก Comparative 
advantage  
ใช้ประโยชน์จาก CLMV 

FTA อาเซียนต่างๆ 
ASEAN+1 +3 และ 
+6 
 

ได้เปรียบด้านภาษี
น าเข้าในตลาดเหล่านี้ 

คู่แข่งเพิ่มข้ึน เรียนรู้คู่แข่ง  
เสริมจุดแข็ง ลดจุดอ่อน 



จุดแข็ง โอกาส และสิ่งที่ต้องพัฒนา  
ในด้านการเงินการคลังของไทย  

จุดแข็ง โอกาสและสิ่งทีต่้อง
พัฒนา 

ธุรกิจหลักทรัพย์ - มูลค่าซื้อขายสูงสุดในตลาดเกิดใหม่ 
- มีการให้ความรู้นักลงทุนไทยต่อเนื่อง 
- บริษัทไทยมีผลประกอบการแข็งแกร่ง 
- อยู่ในใจกลางภูมิภาคอินโดจีน 
- มีความได้เปรียบด้าน Product และ 
Natural Resources 

- อ านวยความสะดวกให้นักลงทุนไทยไปลงทุน
ต่างประเทศ 
- อ านวยความสะดวกให้ต่างชาติเข้ามาใช้
เครื่องมือลงทุนในไทย   
- เร่งพัฒนาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อเสริม
ระบบธนาคาร 

ภาคธนาคาร 

 
- มั่นคงในวิกฤติการเงินโลก 
- สภาพคล่องที่เพียงพอ พร้อมสนับสนุน
สินเชื่อธุรกิจ  
- ก ากับดูแลด้วยมาตรฐานสากล 
- มีสาขาและความช านาญในการรองรับ
การเปิดเสรีและการเข้าร่วมใน AEC  

แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะ 2 
- Pillar 1: ลดต้นทุน (ภาษีสนับสนุนการควบ
รวม ลดต้นทุน NPL และกฏระเบียบ) 
- Pillar 2: เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขัน การ
เข้าถึงบริการทางการเงิน  
- Pillar 3: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย 
บุคลากร เครื่องมือบริหารความเสี่ยง  



จุดแข็ง โอกาส และสิ่งที่ต้องพัฒนา  
ในด้านการเงินการคลังของไทย  

จุดแข็ง โอกาสและสิ่งทีต่้อง
พัฒนา 

สาขาประกันภัย  - มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอาเซียน 
- ก ากับดูแลมาตรฐานสากล 
- มีแผนพัฒนาการประกันภัย ฉบับที่ 2 ใน
การมุ่งเสริมสร้างเสถียรภาพและความ
เชื่อมั่นแก่ระบบการประกันภัย 
- พัฒนาระบบก ากับดูแลเป็นมาตรฐานสากล  

- เสริมสร้างความเชื่อมั่นและการเข้าถึงระบบ
ประกันภัย 
- เสริมสร้างเสถียรภาพระบบประกันภัย 
- เพิ่มมาตรฐานการให้บริการและการคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ 
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านประกันภัย 

การคลัง - อัตราภาษีนิติบุคคลอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ 
(ปัจจุบันร้อยละ 23 และจะปรับลดเป็นร้อยละ 
20 ในปี 2556) 
- อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในระดับที่แข่งขันได้ 
(ที่ร้อยละ 7)   

- ปรับอัตราภาษีนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาให้
สอดคล้องกับนานาชาติ 
- ปฏิรูปกฎหมายภาษี 
- เลิก/ลด การยกเว้นการลดหย่อนภาษี สิทธิ
ประโยชน์ของ BOI  
  



 

1) ประชาคมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2) กลไกการก ากับดูแลการรวมตัวของอาเซียนในระดับประเทศ 

3) AEC Blueprint และการด าเนินการด้านการเงินการคลัง 

4) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยและสถาบันการเงิน 
5) ร่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังในการรองรับ AEC 2012 and Beyond 

Presentation Overview 



ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังในบริบทการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เศรษฐกิจแข่งขันได้ 
การบริหารวิกฤติการ

เศรษฐกิจ 

เงินทุนช่วยเหลือภัย
พิบัต ิ

การเตรียมพร้อม
ส าหรับภัยพิบัติ และ
กรอบความยั่งยืนทาง

สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาตลาดทุน
และตลาดทุนอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 2558 

มาตรการสนับสนุน
การลงทุนใน
สิ่งแวดล้อม 

ระบบภาษีและ
มาตรการที่มิใช่ภาษี

สนับสนุนประสิทธิภาพ
การผลิต 

ภาษีใหม่ๆ 

Social safety net 

การปฎริูปการศึกษา 

ภาษีสนับสนุน
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารที่ดิน 

ระดับโลก 

ภูมิภาค 

 ท้องถ่ิน 

 เศรษฐกิจ                               สังคม                   สิ่งแวดล้อม 



 
 

  

 

 

การเป็นภูมิภาคที่มี
พัฒนาการทางเศรษฐกิจ

ที่เท่าเทียมกัน  

 

Single Market and             
Production Base 

 

 

Competitive 
Economic 

Region 

Integration into 
the Global 
Economy 

 

Equitable 
Economic 

Development 

AEC  
Blueprint 

การเป็นตลาดและ 
ฐานการผลิตเดียวกัน 

การเป็นภูมิภาค                    
ที่มีขีดความสามารถ                
ในการแข่งขันสูง  

การบูรณาการ 
เข้ากับเศรษฐกิจโลก  

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(ASEAN Economic Community: AEC) 
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กระทรวงกา
รคลัง 

อธิบดี
ศุลกากร 

อธิบดี
สรรพสามิต 

อธิบดี 
กรมสรรพ

กร 

อธิบดี
กรมบัญชีก

ลาง 

อธิบดีกรม 
ธนารักษ์ 

ผอ. สศค. 

ที่ปรึกษา
หรือ รอง 
ผอ สศค 
ผอ. ส านัก
การเงินการ

คลัง
อาเซียน 

ผอ สคร. ผอ สบน. 

ผู้ว่าการ 
ธปท. 

การด าเนินการของกระทรวงการคลังในการรองรับ AEC 

• จัดตั้ง คณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง 
 

 

เลขาธิการ 

คปภ. 

กรรมการ 
กลต. 

ผอ สพพ. 

อธิบดีกรม
เจรจาฯ 

อธิบดีกรม
อาเซียน 

ผู้แทน สคร. 

ผู้แทน 
ธปท. 

ผู้แทน 
กลต. 

ผู้แทน 
คปภ. 

กรรมการ 
ตลท.. 



 

• วิสัยทัศน์: มีความเป็นเลิศด้านการเงินการคลัง 
       เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั 
       ของไทยในอาเซียน 
• เป้าประสงค ์

• การอ้านวยความสะดวกในการด้าเนินธุรกิจให้แก่ 
     ภาคเอกชน 
• เสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคการเงินการคลัง 
• การเชื่อมโยงภาคการเงินการคลังกับประเทศอื่นๆ 
• การให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากประชาคมอาเซียน 

 

 
 

 

ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน  



INDIA 1.1 พัฒนา ASEAN Single Window 
1.2 ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบด้านศุลกากร 
1.3 อ้านวยความสะดวกการขนส่งสินคา้ข้าม
พรมแดน 
1.4 ก้ากับดูแลสถาบันการเงินและบริการด้านการเงิน
ที่ได้มาตรฐาน 
1.5 เสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบก้ากับดูแล
สถาบันการเงินไทย 
1.6 ยกระดับการผูกพันการเปิดเสรีบริการด้าน
การเงิน 
1.7 พัฒนาตลาดทุนไทยเพื่อเช่ือมโยงกับตลาดทุน
อาเซียน 
1.8 จัดท้า MRAs ในสาขาย่อยต่างๆ ด้านการเงิน 
1.9 สนับสนุนการลงทุนในประเทศสมาชิกอาเซียน 

2.1 ปรับปรุงโครงสร้างภาษีทั งระบบ 
2.2 พัฒนาความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
2.3 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน 
2.4 สนับสนุนการเจริญเติบโตแบบสีเขียว 
2.5 ประสานข้อมูลนโยบายภาษีภายใน 
2.6 การประสานสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงุทน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
2.7 เร่งรัดการจัดท้าอนุสัญญาภาษีซ้อน 
2.8 จัดตั งคณะกรรมการอาเซียนด้านการเงินการคลัง 
2.9 จัดตั งส้านักการเงินการคลังอาเซียน 
2.10 การขจัดทุจริตคอรัปช่ัน 
2.11 การพัฒนามาตรฐานและนโยบายบัญชีภาครัฐสู่สากล 
2.12 การพัฒนาระบบการประเมินราคาทรัพย์สินเพือสร้างความ
ได้เปรียบในการบริการ 
2.13 การพัฒนาฝีมือแรงงานด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์และของ
สั่งจ้างต่างๆ 
2.14 การบูรณะปรับปรุงสถานที่และพัฒนาระบบการจัดแสดง
ทรัพย์มีค่าของแผ่นดินเพ่ือเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติ 
2.15 การพัฒนาศักยภาพในที่ราชพัศดุเพ่ือรองรับการค้าการลงทุน
ของกลุ่มประเทศอาเซียน 
2.16 การก้าหนดทิศทางการด้าเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้สอดรับ
กับทิศทางเศรษฐกิจและการเข้าเป็นประชาคมอาเซียน 
2.17 การยกระดับการรายงานทางการเงินของรัฐวิสาหกิจให้เป็น
มาตรฐานสากล 
 
 

ร่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพ่ือรองรับประชาคม

อาเซียน 

3.1 เข้าถึงบริการด้านการเงิน 
3.2 ให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่ SMEs 
3.3 ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการแก่ประเทศสมาชิกใหม่ 4.1 ประสานนโยบายด้านเศรษฐกิจกับอาเซียนและประเทศนอกกลุ่ม 

4.2 สนับสนุนการจัดท้า FTA กับประเทศนอกกลุ่ม 81 

1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม 2. เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขัน 

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

1.4 การใช้ระบบ

ก ากับดูแลสถาบัน

การเงินและบริการ

ด้านการเงินที่ได้

มาตรฐาน 

1) ด้านการก ากับดูแล: ธปท. 
ได้ออก/ปรับปรุงประกาศ
หลักเกณฑ์และแนวนโยบาย
ต่างๆ ให้เหมาะสม ทันสมัย 
และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล  

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

ธปท. 

2) ด้านการก ากับตรวจสอบ
สถาบันการเงิน (สง.): 
ด าเนินการก ากับตรวจสอบ 
สง.  

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

 

ธปท. 

3) ด้านระบบการช าระเงิน 
   (1) พัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบการช าระเงิน
ระหว่างประเทศผ่านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
ส าคัญต่างๆ 
   (2) ผลักดันให้มีกฎหมาย
รองรับผลสิ้นสุดของการช าระ
ดุล (Payment Finality) 
   (3) ส่งเสริมเพื่อให้มีการใช้
สกุลเงินท้องถิ่น (Local 
Currency) เพ่ือลดการพ่ึงพิง
การใช้ดอลลาร์ สรอ. 

30 ธันวาคม 
2558 

ธปท. 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.4 การใช้ระบบ

ก ากับดูแลสถาบัน

การเงินและบริการ

ด้านการเงินที่ได้

มาตรฐาน 

4) ยึดมาตรฐานการก ากับดูแล

ตลาดทุนของหน่วยงาน 

International Organization of 

Securities Commissions 

(IOSCO) 

ด าเนินการต่อเน่ือง ก.ล.ต. 

5) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์

กฎหมายแม่บทที่จ าเป็นต้อง

ปรับปรุงแก้ไข โดยได้จัดท า

โครงร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วย

การประกันภัยฉบับใหม่ และจะมี

การจัดประชุมเพื่อรับฟังความ

คิดเห็น 

ภายในปี 2558 คปภ. / ธปท. / 

ก.ล.ต. / สศค. 

1.5 การเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่ง

ของระบบก ากับ

ดูแลสถาบัน

การเงินไทย 

1) ด าเนินการก ากับดูแล สง. 

ตามมาตรฐานสากล ให้ สง. มี

ธรรมาภิบาลและการบริหาร

ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม 

ด าเนินการต่อเน่ือง ธปท. 

2) ประสานงานกับหน่วยงานที่

ก ากับดูแลด้านการเงิน เพื่อ

พิจารณาความสอดคล้องในการ

ก ากับดูแล การประกอบธุรกิจ

การธนาคารพาณิชย์ และการ

ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

รวมทั้ง Cross Selling 

ด าเนินการต่อเน่ือง ธปท. 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

1.5 การเสริมสร้าง

ความแข็งแกร่ง

ของระบบก ากับ

ดูแลสถาบัน

การเงินไทย 

3) ด าเนินการตาม Financial 

Services Master Plan II 

(FSMP II) ที่มีเป้าหมายเพื่อ

เสริมสร้างความสามารถใน

การแข่งขันของ ธพ. ไทย 

ด าเนินการ

ต่อเน่ือง 

ธปท. 

4) ปรับปรุงกฎหมายใน

ประเด็นท่ีได้รับการแนะน า

จากการเข้าประเมิน FSAP 

(Financial Sector 

Assessment Program) 

ด าเนินการ

ต่อเน่ือง 

ก.ล.ต. 

5) เข้ารับการประเมินด้าน CG 

ในโครงการประเมินการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานสากลด้าน

บรรษัทภิบาล (Corporate 

Governance – Report on 

the Observance of 

Standards and Codes: CG-

ROSCs) 

คาดว่าจะทราบ

ผลการประเมิน 

CG ภายในไตร

มาสที่ 2 ของปี 

2555 

ก.ล.ต. 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

1.6 การยกระดับ

การผูกพันการเปิด

เสรีบริการด้าน

การเงิน 

1) จัดท าข้อเรียกร้อง 
(Request List) ข้อเสนอเปิด
เสรี (Offer List) และรายการ
ข้อสงวน (Safeguard List) 
ของไทยในการเปิดเสรีฯ รอบ
ที่ 6 พร้อมท้ังเข้าร่วมการ
เจรจา 

สรุปผลการเจรจา
ในปี 56 และ
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง
ลงนามในพิธีสาร
อนุวัติฯ ในปี 57 

สศค. / ธปท. / 

ก.ล.ต. / คปภ. 

2) ก าหนดนโยบายและเข้า
ร่วมการเจรจาเพื่อผลักดัน
นโยบายของไทยในการเปิด
เสรีภาคการธนาคาร 

ภายในปี 2558 ธปท. 

3) ด าเนินการปรับปรุงข้อ
ผูกพันในส่วนของสาขา
นายหน้าและตัวแทน
ประกันภัยของไทยเร่ือง
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
ออกใบอนุญาต และต่ออายุ
ใบอนุญาตให้นิติบุคคลเป็น
นายหน้าประกันชีวิตและ
นายหน้าประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2554 

ภายในปี 2558 
 

คปภ. / ธปท. / 

ก.ล.ต. / สศค. 

4) ด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
และแก้ไขกฎหมายเพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเปิดเสรี
ธุรกิจประกันภัย 

ภายในปี 2558 
 

คปภ. / ธปท. / 

ก.ล.ต. / สศค. 

ร่างยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังด้านการเงินการคลังเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

1.7 การพัฒนา

ตลาดทุนไทยเพ่ือ

เชื่อมโยงกับตลาด

ทุนอาเซียน 

1) อยู่ระหว่างพิจารณาผ่อน

คลายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับการซื้อขายหลักทรัพย์

เพื่อให้เอื้อต่อโครงการ 

ASEAN Linkage 

ภายในปี 2555 ธปท. / ก.ล.ต. 

2) ปรับปรุงกฎหมายที่เป็น

อุปสรรคต่อการเช่ือมโยง

ตลาดทุน 

เสนอร่างต่อ
กระทรวงการคลัง  
ภายในปี 2555 

ก.ล.ต. 

3) ให้ความช่วยเหลือด้าน

เทคนิคและ capacity 

building แก่ประเทศเพ่ือน

บ้าน 

ด าเนินการต่อเน่ือง ก.ล.ต. 

4) พิจารณาการขออนุญาต

ออกพันธบัตรสกุลเงินบาท 

(Baht Bond) และอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผู้ยื่นขอ

อนุญาตออก Baht Bond 

ปีงบประมาณ สบน. 

5) การด าเนินการตาม
มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาด
พันธบัตรเอเชียเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาตลาดพันธบัตรใน
ภูมิภาค 

ปีงบประมาณ สบน. 

6) โครงการแลกเปลี่ยน
ความรู้ในเชิงลึกเพื่อความ
ร่วมมือในการพัฒนาตลาดตรา
สารหน้ีภายในภูมิภาค
อาเซียน+3* 

สบน. 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

1.7 การพัฒนา

ตลาดทุนไทยเพ่ือ

เชื่อมโยงกับตลาด

ทุนอาเซียน 

7) อยู่ระหว่างการพิจารณา
ผ่อนคลายกฎระเบียบให้การ
เคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศเสรีมากขึ้น (Freer 
flow of capital) 

ภายในปี 2558 
และ 2563 ตาม

แผน AEC 
blueprint 

 สศค. / ธปท. 

8) อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
แผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศ (Capital 
Account Master Plan) 

ภายในปี 2555 ธปท. / ก.ล.ต. 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

1.8 การจัดท า

ความตกลงยอมรับ

ร่วม (MRA) ใน

สาขาย่อยต่างๆ 

ด้านการเงินเท่าที่

เป็นไปได้ 

1)  ก า ร จั ด ท า  framework 

เ พื่ ก า ร อ ก า ร ท า  MR 

agreement ในด้านกองทุน

ร ว ม  แล ะด้ า น  prospectus 

ของการออกและเสนอขาย

หลักทรัพย์ (หุ้น และตราสาร

ห นี้ แ บ บ ง่ า ย )  แ บ บ ข้ า ม

พรมแดน  

ภายในปี 2558 ก.ล.ต. 

2) การจัดท า MOU เพื่อเร่ง

กระบวนการพิจารณาค าขอ

เสนอขายหลักทรัพย์ในตลาด

หลักทรัพย์ท่ีสอง 

ด าเนินการเสร็จ
แล้ว  

และมีไทย มาเล
เซียน และ

สิงคโปร์ ร่วมลง
นามแล้ว (ม.ีค. 

2555) 

ก.ล.ต. 

3) ท าการศึกษาคุณสมบัติ / 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ

ก ากับดูแลคนกลางประกันภัย 

(นายหน้ าและตั วแทน)  ผู้

ประ เมิ น วิน าศภั ย  และ นัก

คณิตศาสตร์ประกันภัยของ

ประเทศ ASEAN และตาม

มาตรฐานสากลเพื่อประเมิน

ท่าทีการจัดท า MRA 

ภายในปี 2556 คปภ. / ธปท. / 

ก.ล.ต. 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

1.9 การสนับสนุน

การลงทุนใน

ประเทศสมาชิก

อาเซียน 

1) จัดท ามาตรการด้านการเงิน
การคลังเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ในอาเซียน 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

สศค. สรรพากร 

2) สนับสนุนการสร้างกลไก

การลงทุนที่ ระดมทุนจากผู้

ลงทุนไทยไปลงทุนในประเทศ

เ พื่ อ น บ้ า น ผ่ า น  holding 

company กองทุนรวม และ 

private equity 

ภายในปี 2555 ก.ล.ต. 

3) จัดประชุมกับภาคเอกชน

เ พื่ อ ห า รื อ เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม

ต้องการลงทุน ปัญหาและ

อุ ปส ร รคภายใต้ โค ร งกา ร

พัฒนาในประเทศเพื่อนบ้าน 

อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง 

สพพ. 

4) พาเอกชนไทยเข้าไปเยี่ยม

โครงการของ สพพ. เพื่อให้

เห็นโอกาสและศักยภาพการ

เข้าไปลงทุน 

อย่างน้อยปีละ 1 

ครั้ง 

สพพ. 

5)  ค ป ภ .  จ ะ ด า เ นิ น ก า ร 

ป รั บ ป รุ ง ม า ต ร ก า ร ต่ า ง ๆ 

เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอื่น 

และการลงทุนในต่างประเทศ

ของบริษัทประกันภัย 

ด าเนินการ

ต่อเน่ือง 

คปภ. 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนดเว
ลา 

ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การพัฒนา

ความรู้ด้าน

ภาษาต่างประเทศ 

1) จัดแบบฟอร์มในการ
ด าเนินการด้านภาษี เป็น
ภาษาอังกฤษ 

ภายในปี 2555 กรมสรรพากร / กรม

สรรพสามิต /  

กรมศุลกากร 

2)  มี ค า แ ป ล ก ฎ ห ม า ย 
กฎกระทรวง และประกาศหลัก 
และเผยแพร่บน website 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

ก.ล.ต. / คปภ. 

3)  ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ใ ห้
ด าเนินการแปลประกาศทุก
ฉบับให้แล้วเสร็จ 

ก.ล.ต. 

4) โครงการจัดท าคู่มือภาษี
สรรพากรของไทยและประเทศ
ใ น ก ลุ่ ม อ า เ ซี ย น เ ป็ น
ภาษาอังกฤษ* 

กรมสรรพากร 

5 )  โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม
ภ าษาอั ง ก ฤษ เพื่ อ พัฒน า
ศักยภาพบุคลากรกรมธนา
รักษ*์ 

กรมธนารักษ ์

6)  โครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษบุคลากรของ
กรมบัญชีกลางเพื่ อรองรับ 
AEC 

กรมบัญชีกลาง 

7 )  โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า เ ชิ ง
ปฏิบัติการแปลกฎหมายเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการ
ปฏิบัติงานในระดับสากล* 

กรมบัญชีกลาง 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

2.2 การพัฒนา
ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศ 

8)  ก าหนดแผนการด า เนิน
มาตรการในการเปิดเสรีใน
ภู มิ ภ า ค อ า เ ซี ย น  โ ด ย มี
แผนงานเตรียมความพร้อม
ด้านบุคลากร 

ปี 2555 - 2560 คปภ. 

9 )  ก า ร แ ป ล ก ฎ ห ม า ย 
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ บ า ง ส่ ว น เ ป็ น
ภาษาอังกฤษและเผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของส านักงาน 

ปี 2555 - 2560 คปภ. 

2.3 สนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1) เปิดช่องทางระดมทุนเพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดย
เสนอสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

ภายในปี 2555 ก.ล.ต. กรมสรรพากร 

2) การจัดหาแหล่งเงินทุนจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศ 

ปีงบประมาณ สบน. 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

2.3 สนับสนุนการ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

3) ผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง
กลไกการค้ าประกันเครดิตและ
การลงทุน (Credit 
Guarantee and Investment 
Facility: CGIF) (กรอบ 
ASEAN+3) 

ปีงบประมาณ สบน. 

4) ให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินแก่ประเทศเพื่อนบ้าน
ในโครงการที่เกิดประโยชน์
ทางการค้า การลงทุนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

อย่างน้อยปีละ 2 
โครงการ 

สพพ. 

5) ให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 

อย่างน้อยปีละ 2 
โครงการ 

สพพ. 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

2.6 การประสาน
สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเพื่อส่งเสริม
การลงทุนระหว่าง
ประเทศสมาชิก
อาเซียน 

ศึกษาสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ระหว่ างประเทศสมาชิก
อาเซียน 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

กรมสรรพากร / 
สศค. / BOI 

2.7 การเร่งรัดการ
จัดท าอนุสัญญา/
ความตกลงเพ่ือเว้น
การเก็บภาษีซ้อน 

เร่งรัดเจรจากับกัมพูชา ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

กรมสรรพากร 

2.8 การจัดตั้ง
คณะกรรมการ
อาเซียนด้าน
การเงินการคลัง 

ด าเนินการแล้ว และจัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา
จัดท ายุทธศาสตร์ฯ ตลอดจน
ติดตามการด าเนินงาน 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

สศค. 
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เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 การเข้าถึง

บริการด้านการเงิน 

1) การด าเนินการตาม 
Financial Services Master 
Plan II  
   (1) สนับสนุนให้ ธพ. ให้
สินเชื่อ Microfinance 
   (2) ส่งเสริมให้ สง. 
ให้บริการทางการเงินผ่าน 
banking agent 
   (3) ให้ความรู้ทางการเงิน
พื้นฐานด้านการวางแผนทาง
การเงิน 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

ธปท. 

2) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
   (1) มุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการ
ทางการเงินให้มีสิทธิอย่าง
น้อย 4 ประการ คือ สิทธิที่จะ
ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สิทธิที่
จะเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ได้อย่างอิสระ สิทธิที่จะ
ร้องเรียนเพ่ือความเป็นธรรม 
และสิทธิที่จะได้พิจารณา
ค่าชดเชยเพื่อความเสียหาย 
   (2) จัดตั้งศูนย์คุ้มครอง
ผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

ธปท. 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 การเข้าถึง

บริการด้านการเงิน 

3) ตั้งฝ่ายส่งเสริมความรู้ด้าน
การเงินเพื่อส่งเสริมการเข้าถึง
บริการด้านการเงินโดยเฉพาะ 

ด าเนินการตั้ง
ฝ่ายส่งเสริม
ความรู้ด้าน

การเงินเสร็จแล้ว
และด าเนินการ
ให้ความรู้
ต่อเน่ือง 

กลต.  / สศค. 

4) ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนในคณะกรรมการ
การให้ความรู้ทางการเงิน 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

กลต. / สศค. 

5) ให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการโดยจัดการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศ
เพื่อนบ้าน 

อย่างน้อยปีละ 2 
หลักสูตร 

สพพ. 

6) การจัดตั้งศูนย์รับเรื่อง
ร้องเรียนต่างๆ โดยใช้สายด่วน
กระทรวงการคลัง และจัดท า
กฎหมายเพื่อส่งเสริมด้านการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

สศค. 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 การเข้าถึง

บริการด้านการเงิน 

7) การจัดท า 
   (1) โครงการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน
ภ า ค ป ร ะ ช า ช น ใ ห้ กั บ
กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี 
   (2) โครงการซักซ้อมความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ ตาม 
พรก .  กู้ ยื ม เ งิ นที่ เ ป็ น ก า ร
ฉ้อโกงประชาชน 
   (3) โครงการสร้างเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์เชิกรุกเกี่ยวกับ
การเงินภาคประชาชนทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

สศค. 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

3.1 การเข้าถึง

บริการด้านการเงิน 

8) ส านักงาน คปภ. ขอให้
สมาคมประกันชีวิตไทย 
ด าเนินการดังนี ้
(1) รวบรวมประเด็นปัญหา /
อุปสรรคต่อการขยายการ
ประกันชีวิต แบบ 
Microinsurance 
(2) พิจารณา กฎระเบียบ และ
เง่ือนไขต่างๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อการขยายตัวของการประกัน
ชีวิตแบบ MicroInsurance 
และพิจารณาปรับปรุง
กฎระเบียบต่างๆ 
(3) น าเสนอช่องทางการขาย
ใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมการประกัน
ชีวิตสามารถเข้าถึงประชาชน
ได้มากขึ้น 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

คปภ. 

9) ส านักงาน คปภ.ได้มีมติให้
จัดตั้งคณะท างานเพื่อส่งเสริม
การเข้าถึงการประกันภัยแก่
ประชาชน 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

คปภ. 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

3.2 การให้ความ

สนับสนุนแก่

วิสาหกิจขนาด

กลางและขนาด

ย่อม 

1) จัดท าศูนย์ข้อมูลสินเชื่อ 
SME เพื่อให้ สง. ใช้วางแผน
กลยุทธ์การให้สินเช่ือแก่ SME 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

ธปท. 

2) ส่งเสริมการปล่อยสินเชื่อ
แก่ SME 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

สศค. / ธปท. 

3.3 การให้ความ

ช่วยเหลือด้าน

วิชาการและ

การเงินแก่ประเทศ

สมาชิกใหม่ 

1) ได้มีการด าเนินการให้ความ
ช่วยเหลือด้านข้อมูลภาษีแก่
ประเทศสมาชิกใหม่ 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

กรมสรรพากร / กรม

ศุลกากร 

2) มีการจัดระบบรถผ่านแดน 
และการฝึกอบรมบุคลากรด้าน
ป ร ะ กั น ภั ย ใ น แ ก่ ป ร ะ เ ท ศ
สมาชิกใหม่ 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

คปภ. 

3) ให้ความช่วยเหลือในการ
พัฒนาบุคลากรด้านตลาดทุน
ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

กลต. 

4) ให้ความช่วยเหลือทาง
เทคนิคกับ กลต. ในประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

กลต. 

5) ให้ความช่วยเหลือทาง
วิชาการโดยจัดการถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ประเทศ
เพื่อนบ้าน 

อย่างน้อยปีละ 2 
หลักสูตร 

สพพ. 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

3.3 การให้ความ

ช่วยเหลือด้าน

วิชาการและ

การเงินแก่ประเทศ

สมาชิกใหม่ 

6) ส านักงาน คปภ. รับเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุม/อบรม/

สัมมนาระหว่างประเทศอย่าง

ต่อเน่ือง อาทิ การอบรมของ 

ASEAN Insurance Training 

and Research Institute 

(AITRI) การอบรมเรื่อง On-

site and Off-site 

Supervision การอบรม ของ 

The National Association of 

Insurance Commissioners 

(NAIC) และการจัดอบรม The 

U.S. Insurance Regulation 

and Supervision 

ด าเนินการ

ต่อเน่ือง 

คปภ. 



4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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มาตรการ รายละเอียด
กิจกรรม 

ก าหนด 
เวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

4.1 การประสาน

นโยบายด้าน

เศรษฐกิจกับ

อาเซียนและ

ประเทศนอกกลุ่ม 

ด าเนินความร่วมมือกับตลาด

ทุ นที่ มี บ ทบ าทแล ะมี ก า ร

พัฒนาเพื่อประโยชน์ในการ

พัฒนาตลาดทุนไทยและขยาย

โ อ ก า ส ท า ง ธุ ร กิ จ ข อ ง

ผู้ประกอบการไทย อาทิเช่น 

การจัดท า MOU กับ กลต. 

ต่างประเทศ 

ด าเนินการ

ต่อเน่ือง 

กลต. 

4.2 การสนับสนุน

การจัดท าความตก

ลงเขตการค้าเสรี

กับประเทศนอก

กลุ่ม 

ด าเนินการเจรจาเปิดเสรีลด/
ยกเลิกภาษีศุลกากรการค้า
สินค้ า  การ เปิด เสรี การค้ า
บริการด้านการเงินและการ
ลงทุนด้ านหลักทรัพย์  กั บ
ประเทศคู่เจรจาในกรอบความ
ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-
จีน อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-
สาธารณรัฐเกาหลี อาเซียน-
อินเดีย อาเซียน-ออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ และอาเซียน
กับประเทศอื่นๆ 

ด าเนินการ
ต่อเน่ือง 

สศค. / กรมเจรจา

การค้าระหว่าง

ประเทศ / ก.ล.ต. / 

ธปท. / คปภ. 
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